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مايج ُ :و امس مؤسس اًرشنة

(جوليوس ماجي)

ففي س ية  ،4881اذرتع غحلصي امسَ ( ًوًَوس مايج ) شورتة اًفاضوًَا
واًحازًالء اجملففة  ،وذكل ًتبٔمني وحدة ؿشائَة سِةل اًتحضري ًٌَساء اٌَوايت ًؼمَن
يف املطاهع وال ميَىن اًوكت اًاكيف ًتحضري وحدات ّ
حسن ُشا
حصَة  ،وكس ّ
الاذرتاع حصة ا ٔلشزاص ثشلك مَحوظ  ،وتؼس س يتني كامت مايج بٕهتاج
اًطَطة واًشورتة اجلاُزة اًتحضري  ،مل ًتوكف ُشا اًؼحلصي ُياك فدؼس فرتة
وخزية  ،كام ( ًوًَوس مايج ) تتحسني وثعوٍص املصكة املصنّزة  ،تساًة ػىل شلك
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حدوب وتؼسُا ػىل شلك مى ّؼحات  ،تؼس ٔأنرث من  411ػام  ،ما زال امس مايج
املثي ا ٔلػىل ٌَميتجات ػاًَة اجلودة اًيت جتمع اًطحة واًتـشًة  ،وسِوةل اًتحضري
وا ٔلسؼار املياس حة 1
ورد يف وٍىِحَساي املوسوػة احلصة  :مايج( بالٕجنَزيًة  ) Maggiيه رشنة
الٕهتاج املواد اًـشائَة اتتؼة ًرشنة وس تهل  ،مايج غحارة غن ػسة مٌتجات ثتؼَق
بًعحخ واًشوربت واًطَطات  ،وانرثُا شِصة يه مىؼحات املصق سواء مصق
ادلخاج ٔأو اٌَحم ٔأو اخلرضوات  ،ويه واسؼة الاس تزسام  ،وُياك اًىثري من
ُشٍ املىؼحات امللدلة  ،وميىٌيا مؼصفة امللدل من مايج الاضيل بالهتداٍ ٌَىتاتة
اًالمؼة ػىل اًورق اذلُيب املـَف تَ ُشٍ املىؼحات من مايج 1
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ُمىوانت امليتج
مَح مسمع بًِـــود
زًت خنَي همسرج
دُن ادلحـــــــاج
ســــــــــــــــــــىص
نـــــــــصنــــــــــم

دكِق اًلمـــــح
ذالضة امخلرية
حلم ادلحـــــاج
تطــــــــــــــي
فَفي ٔأتِــــظ

ؿَواتمات أٓحادًة اًطودًوم
ؾواهَالت جيائَة اًطودًوم
إًيوزًيات جيائَة اًطودًوم
هصامِــــــــــــــــــــــــــــــــي
نزتــــــــصة وتلــــــــــسووس
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ُمىوانت امليتج
ؿَواتمات أٓحادي اًطـودًوم
شؼريًة ( مسَس اًلمح اًلايس )
ؾواهَالت جيايئ اًطــــودًوم
مَـــــــــح مـــــــسمع بًِـــــــود
إًيوزًيات جيايئ اًطـــودًوم
دُـــــــــــــــــن ادلحـــــــــــاج
ىىِة دخاج معاتلة ٌَعحَؼَة
حلـــــــــــــــــــم ادلحـــــــــــاج
فَفـــــــــــــي ٔأتِـــــــــــــظ
زًــــت خنِــــــــي همـــــــــسرج
حــــــــــــوزة اًعِـــــــــــة
ذالضـــــــــــــة امخلــــــــــــرية
هصامِي حيتوي ػىل أٓاثر من اًىصفس واحلََة وشـــــــــــــــــاء اًــــــــــشرة

ســــــىص
تطــــــي
تلسوهـس
جــــــــوم
نزتـــــصة
ُـــــــال
نــــصنـــم
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ُمىوانت امليتج
وؼىة اًيودًز
دكِق اًلمــح
زًت اًيرَي
مَـــــــــــــح
وشاء اًــشرة
ســـــــــــىص
زًت اًيرَي
تودرة اًىصمك

لكوراًس اًحواتسِـــــــــــوم
مادة مثرية مصؽ اجلـــــوار
تصاًحوًَفوسفِت اًطودًوم
هصتوانت اًحواتسِــــــــــوم
هصتوانت اًطودًــــــــــــوم
ىىِة ادلخاج املعاتلة ٌَعحَؼَة
تودرة ضَطة ضــــــــــواي
اًسمــــــــــــــــــــــــــــم

مؼززات اًيىِة
ركائق اًىــــصاث
تودرة اًحطـــــي
تودرة اًثــــــوم
رًحوهولكِـــوثِــس
تــــشور اًىصفس
حــــامظ اٌَميون
احلََة واخلصدل
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ُمىوانت امليتج
مَـح مسمع بًَود
وشـــاء اًـــــــشرة
تطــــــــــــــــــي
زًت اًيرِــــــي

ؿَواتمات أٓحادًة اًطــــودًوم ذالضـة امخلرية
ؾواهَالت جٌـائَة اًطـــــودًوم حلم ادلحـــــاج
إًيوزًيات جيائَة اًطـــــودًوم هبــــــــــــارات
ىىِة ادلخاج املعاتلة ٌَعحَؼَة ســــــــــــــىص
كس حتتوي ػىل أٓاثر من اًلمح واحلََة
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ُمىوانت امليتج
ركائق اًشــــــوفان ؿَواتمات أٓحادي اًطـــودًوم تلسووس
مَح مسمع بًِــــود ؾواهَالت جيايئ اًطــــودًوم نـصنـم
حلـــــم ادلحــــــاج إًيوزًيات جيايئ اًطـــودًوم ُـــــال
زًت خنِـي همسرج ىىِة دخاج معاتلة ٌَعحَؼَة جــــــوم
نزتـــصة
ذالضـــــة امخلِـصة فَفي ٔأتَظ
تطــــي
حـــوزة اًعِـــــة وشاء اذلرة
ســــىص
دُـــن ادلحــــــاج هصامِـــــي
حيتوي ػىل أٓاثر من اًلمح واًىصفس واحلََة واًحَظ
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ُمىوانت امليتج
مؼىصوهة تبٔشـــــــاكل ا ٔلحصف مَح مسمع بًَود ماًتودهسرتٍن
زًـــــــــت خنِـــي همــــــــسرج دــالضة امخلِـصة ســــــــــــىص
تلـــــــسووس
ؿَواتمات ٔأحادي اًطــــودًوم وشــــــاء اًــشرة
تطـــــــــــي
ؾواهَالت جيايئ اًطــــــودًوم حلــم ادلحـــــاج
ثواتــــــــــي
إًيوزًيات جيايئ اًطـــــودًوم دُــن ادلحـــاج
جـــــــــــــوم
ىىِة ادلخاج معاتلة ٌَعحَؼَة هصامِــــــــــــــي
حيتوي ػىل أٓاثر من اًىصفس واحلََة واًحَظ
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ُمىوانت امليتج
هبـــــــــــــارات
زًت خنِـــــــي
النتـــــــــــــوز
جصوثني احلََة
ســـــــــــــــىص
تطــــي وجـــوم

دكِــــــــــــق اًلمح
حدوب اذلرة احلَوة
مَح مسمع بًِـــود
زًت خنَي همسرج
وشاء اذلرة املؼسل
هصفـــــس وتِـــظ

ؿَواتمات أٓحادي اًطودًوم
ؾواهَالت جيايئ اًطـــودًوم
إًيوزًيات جيايئ اًطـــودًوم
دُن ادلخاج وحلم ادلحــــاج
ىىِة دخاج معاتلة ٌَعحَؼَة
مـــــــــــــــواد مس تحَدــــــة
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ُمىوانت امليتج
وشــــــاء تعـــــــاظا مؼــــــسل
مَـــــح مـــــــــسمع بًِــــــــود
ؿَواتمــات ٔأحـــادًة اًطودًوم
اًيوزًٌـــــات جيائَة اًطودًوم
ؾواهَالت جيائَة اًطـــــودًوم
ىىِة ادلخاج املعاتلة ٌَعحَؼَة
سرتات جالجِـــــة اًطـــودًوم
دُـــــن خنِــــــي همـــــــسرج
أٓجـــار من اًىـــــصفس

زًــت اًيرِـــــــي اًحِــــــظ
النتــــــــــــــــــوز زغــــــــــرت
جصوثني احلَِـــــة نـــــصنـــــم
ماًتودهســـــــرتٍن مصؽ ؾــوار
كعع ذزب ملَِــــة تطـــــــــي
دُــــن ادلحــــاج حــــــــــزر
حلــــم ادلحــــــاج جـــــــــــــوم
وشــــــاء اًـــــشرة فَفي ٔأتَظ
مس تزَص مخرية
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ُمىوانت امليتج
مَح مسمع بًَود
ذالضــة امخلرية
حلــــــــم تلــــص
ذالضة امخلرية
أٓاثر من اًلمح
تطـــــــــــــي

هكـــــون
حَدــــــة
هصامِــــي
تلسووس
فَفــــــي
نزتـــــصة

زًـــت خنِــــــي همـــــــسرج
ؿَواتمات أٓحادًة اًطودًوم
ؾواهَالت جيائَة اًطودًوم
إًيوزًيات جيائَة اًطودًوم
ىىِة اًحلص املعاتلة ٌَعحَؼَة
سىص
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ُمىوانت امليتج
زًت خنَي همسرج تلسووس هصامِـي إًيوزًيات جيائَة اًطـــــودًوم
تطـــــي فَفــــي ؾواهَالت جيائَة اًطـــــودًوم
دـــــالضة امخلرية
ســـــىص نزتــصة ؿَواتمات أٓحادًة اًطــــودًوم
حلـــم ادلحـــــــاج
نـــصنـــم حَدــــة ىىِة ادلخاج املعاتلة ٌَعحَؼَة
مَح مسمع بًِـود
دكِق اًلمح حيتوي ػىل ؿَوثني اًلمح
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مٌتجات مايج ثًتج يف مٌعلة اًرشق ا ٔلوسط  ،وثبٔيت مؼِا شِادة ذحب حالل
ثطسرُا املطاهع امليتجة ٌَحوم ادلخاج واًحلص  ،واحلىومات يف ُشٍ امليعلة دلهيا
كواهني ضارمة فامي ًتؼَق بس ترياد امليتجات اًيت حتتوي ػىل اٌَحوم وذكل وفق
املؼَار الاساليم ملصاكدة ا ٔلؿشًة  ،وًمت االٕهتاج يف مرص وسورًة واًسؼودًة ،
واملصكة ثًتج يف سوٌرسا  ،واًشورتة ثًتج يف ماًزياي  ،واًىتشة واًشؼريًة ًًتج
يف رسًالىاك 1
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ٔأفتت اٌَجية ادلامئة ٌَححوث اًؼَمَة واالٕفتاء  :اًسؤال اًصاتع من اًفتوى رمق
(ُ : )7336شٍ اًشورتة اتتؼة ٔلضَِا اذلي ٔأذشت مٌَ يف احلي واحلصمة  ،فإذا
اكن ٔأضَِا مؼَوم ًا حهل فِيي حالل  ،وٕان اكن جمِو ًال فِيي حالل  ،ونشا إذا مل
ًؼمل ذَعِا  ،مبحصم من دُون ٔأو حشوم حمصمة  ،فِيي حالل ٔ ،لن ا ٔلضي احلي
فال ًًتلي غيَ إال مبا ًوحة اًتحصمي 1
و ٔأفتت اٌَجية ادلامئة ٌَححوث اًؼَمَة واالٕفتاء  :اًسؤال اًصاتع من اًفتوى رمق
( : )8885ا ٔلضي االٕبحة حىت ًثخت ما ًيلي غهنا  ،فإذا ػمل االٕوسان ٔأو ؿَة
ػىل ظيَ ٔأن بملصكة شُئا من حلم ٔأو دُن اخلزنٍص حصم وٕاال فا ٔلضي االٕبحة 1
وكال اًش َخ محمس جن ضاحل اًؼثميني رمحَ هللا  :و ٔأما املايج فبٔان ٔأهصٍ ٔأن أٓلك مٌَ ،
ٔلن املايج ًُس فَِ اًزتاما ملن ضيؼَ ٔأهَ مشتوح ػىل اًعصًلة االٕسالمِة ،
خبالف ا ٔلش َاء اًيت ثبٔيت مىتوب ػَهيا الاًزتام هبشا اًيشء  ،وًُس ًيا إال
اًظاُص  ،مفا وخسان مىتو ًب ػَََ مشتوح بًعصًلة االٕسالمِة فإهيا حننك تَ  ،وما مل
جنس ذكل فإهيا خنىش ٔأن ٍىون ػىل ؿري اًعصًلة االٕسالمِة  ،حِث مل ًَزتم من
غحبٍٔ هبشا  ،ومع ُشا فإن ا ٔلضي فهيا احلي 1
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وكال ادلنتور هوح ػيل سَامن رمحَ هللا (املتوىف س ية ُ4131ـ) فتاوى ا ٔلظؼمة
واذلبحئ ـ فتوى رمق  : ) 15املايج ُو امس جتاري ( مارنة ) ملادّة مس َتزََ َطة من
حلم ادلخاج  ،ثُوضع مع اًعؼام ٔأو املصق ( اًشورتة) ًتحسني املشاق  ،وحوكِا
حنك ادلخاج املس تزَطة مٌَ  ،فإن اكهت مطيوػة يف تالد إسالمِّة فاًظاُص
حواز اس تؼامًِا  ،و ٔألك اًعؼام اذلي ٔأضَفت إًََ  ،ونشا إن اكهت من تالد
اًيطارى ٔأو اٍهيود اذلٍن ًشنُّون ادلخاج ذاكة رشغَة نتشهَة املسَمني ٔ ،أي
ًشحبون ادلخاج يف حَلَ  ،وما ػسا ذكل ال جيوز ٔألكَ  ،وٕاذا ّ
شم املسمل يف ثوفُّص
َتورع غيَ  ،فلس كال رسول هللا
اًرشوط اًرشغ َّة يف ظؼام ٔأو رشاب فََرتنَ وً ّ
َ ( د ْع َما ٍَ ِصً ُح َم ا َل َما َال ٍَ ِصً ُح َم ) 1
ِ
وكال اًش َخ محمس احلسن ادلدو اًش يلِعي يف موكؼَ  :إن املصق اذلي ٌسمى
مبايج إذا نتة ػَََ اذلٍن ًطيؼوهَ ٔأن فَِ دم اخلزنٍص ٔأو محلَ ٔأو شُئ ًا من اٌَحوم
ؿري املشاكة فال حيي اس تؼامهل وال تَؼَ وال اس تريادٍ  ،وجية ػىل من ميكل شُئ ًا
مٌَ ٔأن ٍصمَِ ٔأو ًتَفَ وال حيي هل تَؼَ وس َؼوضَ هللا ذري ًا مٌَ ٔ ،أما إذا مل ٍىتة
ذكل يف ورشثَ ٔأو مل ٍىتة ػَََ مواد ثطيَؼَ  ،ومل ًظن ٔأهَ نشكل مفا اكن مٌَ
نشكل فا ٔلضي يف ا ٔلش َاء اًعِارة واالٕبحة ما مل ٍصد ما ٌشىم يف ذكل 1
وكال اًؼالمة اًش َخ غحس هللا جن محَس رمحَ هللا يف اًفتاوى و ادلروس يف
املسجس احلصام ص  : 657ثلول  :إن ُياك شورتة مؼموةل من ادلخاج و ٔأهنا
16

ثشوب  ،فادلخاج اذلي مل ًتحلق ٔأهَ ذحب بًعصًلة اًرشغَة  ،وال هسري ذحبَ
مسمل ٔأو نتايب ُشا ال حيي  ،فإذا اكن ا ٔلمص مشالك ما هسري ُي ذحبَ مسمل ٔأو
هيودي ٔأو هرصاين ٔأو ذحبَ ش َوغي ٔأو وجين ٔأو ذحبَ كادايين و ُي ذحب بًطاغلة
اًىِصبئَة ٔأو بخليق  ،ما هسري ا ٔلمص مشلك ؟
فِشا ال جيوز اس تؼامهل ال ُو وال مش تلاثَ  ،فإن اًييب  كال ًؼسي ( إذا
ٔأرسَت لكحم املؼمل وذهصت امس هللا ػَََ فلك  ،فإن وخست مؼَ لكحا أٓدص فال
ثبٔلك ٔ ،لهم ال ثسري ٔأكتهل لكحم ٔأم اًلكة الٓدص ) فإذا اىهبم ا ٔلمص ُ ً ،ـَة
خاهة احلظص ٔ ،أش حَ ما ًو اكن غيسك ذتَحة مشتوحة ٔأهت ذاحبِا وذتَحة ٔأدصى
مِتة ملعوع ر ٔأسِا  ،و ٔأشلك ػََم  ،ما ثسري ٔأٍن املشتوحة ُشٍ ٔأم ُشٍ ،
واحسة مشتوحة وا ٔلدصى مِتة  ،وال مزيت تني املَتة وال تني املشتوحة  ،واحسة
حالل الشم  ،واًثاهَة حصام الشم  ،وًىن اىهبم ػََم  ،هلول  :لكِا ؟ ال ثبٔلكِا
كَت  :سبٔحتصى  ،هلول  :ال ثتحصى تي التس من إًلاهئا 1
َ ،

ا ٔلضي يف مجَع ا ٔلظؼمة احلي إال ما جخت بدلًَي حتصميَ  ،وًحلى اًعؼام ػىل
ٔأضهل حال ًال حىت ًثخت ما خياًف ذكل  ،كال ثؼال ( َاي َأهيُّ َا ذ ِاذل ٍَن أ ٓ َمٌُو ْا ُ ُلكو ْا ِمن
َظ ِ َّ َح ِ
ون )  ،وال حيق ًيا هلهل من
يمت ا ذاي ٍُ ثَ ْؼ ُحسُ َ
ات َما َر َز ْكٌَ ُ ْامك َو ْاش ُى ُصو ْا ِ ّ ِِل ِان ُن ُ ِْ
احلي إل اًتحصمي إال تسًَي رشغي ٔأو رضر ًتسخة تَ امليتج 1
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مٌتجات رشنة ( مايج ) مٌتج تدل ؿري مسمل ًىٌَ تدل نتايب  ،وا ٔلضي حي
اب ِحي ً ذ ُ ْنك )  ،ومٌتج (
ظؼام ٔأُي اًىتاب  ،كال ثؼال ( َو َظ َؼا ُم ذ ِاذل ٍَن ُأوثُو ْا ْاً ِىتَ َ
مايج ) من ثكل ا ٔلظؼمة  ،وغيس اًيظص يف مىوانت امليتج وحمتوايثَ ثحني ًيا ٔأهنا
مىوانت يف ٔأضَِا حالل ً ،ىن إن ثحني ًيا ٔأهنم خيَون ثرشط من رشوط حواز
ٔألك ذبحئِم  ،واًرشوط يه :
ا ٔلول ٔ :أن ٍىون اذلاحب من مجةل ٔأُي اًىتاب  :اٍهيود ٔأو اًيطارى 1
اًثاين ٔ :أن ال ٍىون اذلاحب ٔأُي تشحبَ ًـري هللا  ،فإن مسى غيس ذحبَ املس َح ٔأو
غزٍص ًا ٔأو ؿريُام  ،حصمت ذتَحتَ 1
اًثاًث ٔ :أن ٍىون ذحب تعصًق اذلحب اًرشغَة ويه يف اًحلص واًـمن واًعَور  :اذلحب
تلعع اًودخني واحلَلوم  ،ويف االٕتي :اًيحص وُو اًعؼن غيس اٌَحة 1
وٕاذا ادتي رشط من ُشٍ اًرشوط فال حيي سواء نتحوا ػَََ ذحب ػىل اًعصًلة
االٕسالمِة ٔأو مل ٍىتحوا شُئ ًا 1
ومبا ٔأن امليتج مل ًظِص ًيا خماًفتَ ٌَرشوط املؼتربة رشػ ًا ٔأو غصف ًا  ،واًـاًة ٔأن
مٌتجات رشنة ( املايج ) ثطيع يف تالد املسَمني فِيي بٕذن هللا ظؼام حالل إل
ٔأن ًتخني ًيا ؿري ذكل 1
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